Nivå 1
Kunnskapsformidling gjennom kurs og konferanser

Antall Hva

Beskrivelse

3

Faginnlegg om Ung i Oslo

2

Barne- og ungdomsfaglig forum (BUFF)

4

Rusmiddelforebyggende arbeid i
voksenbefolkningen

1

Forelesning om Ung i Oslo og
folkehelsearbeid

1

Barnet og rusen - Sandefjord
Grunnkurs i motiverende samtale

For tverrfaglig nettverk i Bydel Bjerke, for 200
lærerstudenter ved Høgskolen i Oslo og for det
nasjonale ungdatanettverket på møte i Tromsø
Det er 2016 gjennomført to konferanser over to
dager med henholdsvis 180 og 130 deltagere.
Målgruppen for konferansene er barne- og
ungdomsarbeidere i Oslo og Akershus.
KoRus Oslo har i 2016 holdt fire faginnlegg om
eldre, alkohol og legemidler på større nasjonale
og regionale fagkonferanser
Innlegg for delegasjon fra Romaniaprosjektet
2015-2017 Edutrain Romania – education and
work training, som er et EU prosjekt ledet av
internasjonalt kontor i Oslo kommune
Foredrag om migrasjon og behandling
Disse kursene går over to hele arbeidsdager.
Kursene har både vært gjennomført på
praksisstedene i bydelen og i våre kurslokaler i
sentrum. Rundt 300 praktikere har deltatt på våre
grunnkurs i 2016
KoRus Oslo har forelest eller hold faginnlegg
basert på kartleggingen av oppsøkende
ungdomsarbeid i kommunene (2016).
Målgruppene har vært planleggere, SaLTo
nettverk, ungdomsarbeidere, ansatte i barnevern,
oppsøkende tjenester og forskere.
Innlegg på fagmøter med tematikk knyttet til
tidlig intervensjon; hvordan oppdage, identifisere
og handle på bekymring rundt barn. Om faglige
og personlige barrierer i arbeidet med tidlig
intervensjon særlig rettet mot ansatte i
barnehager
Innlegg på kurs og seminarer med tematikk
knyttet til tidlig intervensjon; hvordan oppdage,
identifisere og handle på bekymring rundt barn
og unge. Om faglige og personlige barrierer i
arbeidet med tidlig intervensjon.
Bydelsomfattende kurs og seminarer. Målgrupper
for disse opplæringene har vært helsesøstre,
skoleansatte, barnevernansatte, NAV og politi
Innleggene er stort sett avholdt i bydeler eller for
ansatte/ledere i etater i Oslo kommune.

15

5

Forelesninger og faginnlegg om tidlig
intervensjonsarbeid med ungdom

6

Tidlig intervensjonsveilederen, arbeid
med barn

7

Tidlig intervensjonsveilederen, arbeid
med barn og unge

9

Forelesinger og faginnlegg om BTI

1

Målgruppene har vært nye bydeler,
Utdanningsetaten, rektorer og områdedirektører,
FMOA, Helseetaten, RVTS, Byrådsavdeling EHS
(Barnehjernevernet)
2

Faginnlegg om opplæringsprogrammet
Tidlig Inn

1

Gatenærkonferansen 2016

1

Rusbehandling og migrasjon (HiOA)

2

Konferanse om arbeidsmigrasjon og
rusutviking

2

Seminar om nye psykoaktive rusmidler
(NPS)

7

«Vold og trusler på rusinstitusjoner»

1
3

«Sammen om Mestring» - planlegge
konferanse med VEL og NAPHA
Kurs om etnisitet og rusbehandling

1

Musikkterapi

1

Alkoholkonferansen 2016

4

Kursrekke Traumer og behandling

KoRus Oslo har holdt to faginnlegg om
opplæringsprogrammet Tidlig Inn for aktuelle
tjenester og tjenesteledere i Oslo
KoRus Oslo avholdt den nasjonale
Gatenærkonferansen med tittelen «Ung og
utsatt?» i april 2016. Konferansen gikk over to
hele dager og hadde denne gangen et sterkt fokus
på brukermedvirkning i arbeidet med utsatt
ungdom. 319 deltagere fra hele landet deltok.
Kurset fokuserte på kunnskap knyttet til kulturelle
og migrajonsrelaterte utfordringer i klientarbeid
(rus/etnisitet).
Korus – Oslo samarbeidet med Polske
samarbeidspartnere om en konferanse i Oslo.
Fokuset var på utvikling av rusproblemer, og
hvordan finne adekvate intervensjon og
behandlingstiltak innenfor denne gruppen
De siste årene har et stort antall nye rusmidler
kommet på markedet. Disse stoffene gir
hjelpeapparatet nye utfordringer. Vi har ønsket å
gi mer kunnskap om disse stoffene og deres
skadepotensiale
Alle rusinstitusjoner i Oslo kommune fikk tilbud
om kurs i håndtering av vold og trusler. Kurset
bidrar til å øke miljøarbeideres kunnskap og
ferdigheter i å forebygge og håndtere vold og
trusler om vold
Konkretiserte hvilke tiltak/kurs som skal
arrangeres for spesialisthelsetjenesten og bydeler
Kurset fokuserte på kunnskap knyttet til kulturelle
og migrajonsrelaterte utfordringer i klientarbeid
(rus/etnisitet)
Kurset gav innføring i og generell kunnskap om
hva musikkterapi er, kunnskapsgrunnlaget og
hvordan det brukes i praksis
KoRus oslo organiserte en regional konferanse
med mer enn 300 deltagere som fokuserte på
alkoholens posisjon i Norge, virksomme
forebyggingsstrategier og behandlingsformer
Kursrekken var et samarbeid med RVTS Øst og
fokuserer på de traumatiserende erfaringer
mange klienter i bydelene lever med. Behandlere
fikk økt forståelse på plagene klientene strever
med og hvordan bidra til bedring. Kurset ga økt
forståelsen av psykiske traumer i et rusperspektiv
2

1

Faginnlegg for Cannabisnettverket

1

ROP TV

1

Nasjonal konferanse om kommunalt
rusarbeid

1

Migrasjon, rus og behandling

1

Hasjavvenningsprogrammet (HAP)
Innføring i metoden

2
1

Politihøgskolen
Kurs om doping utenfor den organiserte
idretten

5

Videreutdanning i «Gruppeprosesser,
interpersonlig læring og
gruppesamhold»

1

Hvordan gjenkjenne psykisk lidelse?

2

Hva er arbeidsrettet rusbehandling IPS?

1

Spillavhengighet

1

Hvordan jobbe med brukere i gruppe?

1

Hvordan møte mennesker i krise?

kursdeltakere fikk redskaper som har vist seg
nyttige for å fremme ønsket bedring
Innlegg om migrajonsrelaterte utfordringer i
oppsøkende sosialt arbeid.
Innspilling av foredrag til ROP – TV med fokus på
migrasjon, psykisk helse og rus.
Velferdsetaten gjennomførte i samarbeid med
KoRus Oslo en to dagers nasjonale konferanse om
kommunalt rusarbeid med ca 250 deltagere
Kurset ble arrangert i samarbeid med Høgskolen i
Volda og fokuserte på kulturelle og
migrajonsrelaterte utfordringer i rusrelatert
klientarbeid
HAP er en poliklinisk behandlingsmetode for
cannabisavhengighet som varer i 8 uker eller mer
ved behov. Innføringskurset var rettet mot mulige
nye behandlere i bydelene
Foredrag om rus og migrasjon til politistudenter
KoRus Oslo ønsket å se nærmere på hvilke
utfordringer dopingbruk kan gi rusfeltet. Kurset
gikk gjennom hva kjennetegner bruken av
dopingmidler, hvor utbredt er bruken, og
behandling av dopingbruk
Samarbeidsprosjekt mellom KoRus Oslo og
Høgskolen i Lillehammer. Kurset har fokus på å
utvikle behandleres kompetanse gjennom
egenrefleksjon i gruppe.
Hva er egentlig psykisk sykdom? Og hva gjør vi
når vi mistenker sykdom? Kurset fokuserte på
ROP – lidelser og behandlingsmuligheter.
Individuell jobbstøtte (IPS) er en evidensbasert
modell for å støtte mennesker som har psykiske
helseproblemer og/eller rusproblemer i å få seg
ordinær jobb, samtidig med behandling. Dette
kurset ble gitt til ansatte i bydelene. KoRus Oslo
organiserte kurset i samarbeid med FMOA
Kurset er et samarbeid mellom Høgskolen i
Lillehammer og KoRus Oslo. Fokuset var rettet
mot hvorfor vi spiller, og hva er det som gjør at
gambling, veddemål og andre spill attraktive?
Hvordan behandlere møter disse utfordringene
var hovedfokus?
Innenfor det terapeutiske området finnes det i
dag grupper for folk med ulike utfordringer. Det
finnes ulike tilnærminger til hvordan man jobber i
en gruppe. Fokuset i dette seminaret er på den
mellommenneskelige forståelsen, og hvordan øke
egenrefleksjon i klientarbeid..
Seminar om verktøy personal kan benytte når de
møter mennesker i krise

3

1

Borgestadklinikken

Foredrag om migrasjon og behandling for ansatte
på Borgestadklinikken

95

Nivå 2
Fagnettverk og/eller bevisstgjørende prosess over tid

Hva

Beskrivelse

1

Ansvarlig alkohol håndtering (AAH)

2

ALOR (Rus og arbeidsliv)

3

Ung i Oslo – samarbeidsfora for
implementering

4

Samarbeidsforum for foreldrefokusert
forebygging (SAMFOR)
Nasjonalt KoRus nettverk for
rusmiddelforebyggende arbeid blant
eldrebefolkningen
Styringsgruppen for SALUTT

KoRus Oslo har deltatt på faste samarbeidsmøter
med Næringsetaten og FMOA. KoRus Oslo deltok
også på flere i AAH-forum
KoRus Oslo sitter i driftergruppa for Alornettverket i Oslo og Akershus. Nettverket
arrangerte to samlinger i 2016. KoRus Oslo deltar i
nettverket Alor Norge.
KoRus Oslo har organisert en felles fagdag for
ledere og ansatte ved RVTS Øst, RUP Sør og Øst,
KoRus Øst og KoRus Oslo. Faginnlegg og diskusjon
om hvordan vi i fellesskap kan bruke data Ung i
Oslo i vårt arbeid med bydelene. Egen nedsatt
arbeidsgruppe skal følge opp
KoRus Oslo har en sentral rolle i
samarbeidsforumet som treffes 6 ganger per år
KoRus Oslo har ledet og organisert to nasjonale
samlinger for KoRusene i 2016

5

6
7

Kunnskapsgrunnlag for rusmelding i
Oslo kommune

8

Ruskontrakter

9

Arbeidsgruppe for rullering av
folkehelseplan for oslo kommune

10

Kvalitetskriterier i oppsøkende
ungdomsarbeid

KoRus Oslo har deltatt med fast representant i
prosjektets styringsgruppe
KoRus Oslo har bidratt i arbeidet med å utarbeide
nytt kunnskapsgrunnlag for rusmelding i Oslo.
KoRus deltar fast i arbeidsgruppen forebygging og
tidlig intervensjon, og har også bidratt med
innspill til andre deler av rusmeldingen
På bakgrunn av rapport utgitt i 2015 og artikkel i
Rus & Samfunn om ruskontrakter har KoRus Oslo
deltatt i FMOAs fagnettverk for å utrede
fagstandarder og retningslinjer for ruskontrakter
som forebyggende metode
KoRus Oslo har deltatt i en tverrfaglig sammensatt
arbeidsgruppe som har avgitt innspill til rullering
av folkehelseplan. Gruppen ledes av Helseetaten
KoRus Oslo ledet en workshop om videreutvikling
av kvalitetskriterier for oppsøkende
ungdomsarbeid på Gatenærkonferansen 2016.
4

11

Regionalt opplæringsteam (ROT)

12

Nettverk for helsestasjoner i Oslo

13

Arbeidsgruppen for prosjekt
«Oppsøkende team» i Bydel Grorud

14

Prosjekt Ungdom og rus ved legevakten
i Oslo

15

TSB – DOPING

16

Brukerplan og bydelsnettverk

17

Brukerplan – arrangementsnettverk

18

Samarbeid med FAFO

19

Arbeidsgruppe for barn av
arbeidsmigranter og forebygging

20

Overdoseforebyggende arbeid –
Satsningsuke
Fagnettverk Behandling i
Helsedirektoratet

21

22

Nasjonal overdosestrategi 2014-17

23

Barnsbeste

24

SaLTo-nettverket i Oslo

Det ble lagt ned mye arbeid i forkant. Workshopen
inkluderte oppsøkende tjenester fra 8 kommuner
og resulterte i en egen rapport som følges opp av
tjenestene
KoRus Oslo leder regionalt opplæringsteam i
regionen. Det har vært fire møter i ROT i 2016.
RBUP, RVTS, Bufetat og Helseetaten deltar
sammen med KoRus Oslo. Gruppen har også blitt
brukt for å avklare roller og samarbeid knyttet til
annet tidlig intervensjonsarbeid i bydelene i Oslo
KoRus Oslo har bidratt med innlegg om
opplæringsprogrammet Tidlig inn i Helseetatens
nettverk for helsestasjoner i Oslo
KoRus Oslo deltar i den tverrfaglige
arbeidsgruppen som skal støtte prosjektet
utvikling
KoRus Oslo har deltatt i referansegruppe for
prosjektet og har bistått med faglig støttet til
prosjektleder og medarbeidere i 2016
Nettverk sammen med Sterioideprosjektet,
brukerrepresentant og SaLTo. Nettverket
arrangerte konferanse om Doping rettet mot
ansatte i Oslo kommune
I 2016 gjennomførte 10 av 15 bydeler
Brukerplankartleggingen. Målet var å få samtlige
bydeler til å kartlegge i 2017, og det ble derfor
etablert et regionalt nettverk bestående av èn
hovedansvarlig fra samtlige bydeler
Helseetaten og Velferdsetaten (ved KoRus Oslo)
inviterte alle bydeler til å gjennomføre klientkartlegging ved bruk av BrukerPlan.
Gjennomførte informasjonsutveksling med fokus
på «Brakkesyke». Dette ift arbeidsmigrasjon og
rus
Utviklet adekvat informasjonsmateriale til norske
og polske barneskolelærere om de forskjellige
utdannelsessystemene
KoRus Oslo deltok i planleggingen av overdoseuka
i Oslo
Deltagelse i Helsedirektoratets
behandlingsgruppe. Gruppen ble avsluttet tidlig
2016
KoRus - Oslo har arrangert møter for
pilotkommuner og for regionalt nettverk. Deltatt i
møter med det nasjonale nettverket. Deltatt i
arbeidet med nasjonal veileder. Samarbeidet tett
med OD-teamet i Oslo
KoRus Oslo sitter i en referansegruppe i regi av
Barnsbeste. Referansegruppen fokuserer på
migrasjonshelse blant innvandrergrupper i Norge
KoRus oslo har skrevet bidrag til Salto-rapporten i
5

25

Individuell jobbstøtte, IPS - nettverk

Oslo. Rapporten omhandlet blant annet
rustrender i Oslo
KoRus Oslo har sammen med FMOA etablert et
regionalt og et nasjonalt IPS nettverk. Hensikten
er erfaringsutveksling og metodeutvikling

Nivå 3
Refleksjon over egen praksis for eksempel veiledning over tid

Hva

Beskrivelse

1

Hurtig kartlegging og handling

2

Hurtig kartlegging og handling

3

Hurtig kartlegging og handling

4

Situasjon, analyse, tiltak (SAT)

5

Situasjon, analyse, tiltak (SAT)

6

Nettverk for erfaringskonsulenter

7

Fagforum for utekontakter i Oslo

8

Veiledningsgruppe i motiverende
intervju for ansatte i NAV, barnevern,
oppfølgingstjenesten og oppsøkende
team i Bydel Grorud
Veiledningsgruppe i motiverende
intervju for helsesøstre og utekontakter
fra fem bydeler i Oslo
Veiledningsgruppe i motiverende

KoRus Oslo har veiledet gjennomføringen av HKH
kartleggingen av rusmiljøet rundt Vaterland.
Rapport utgis i begynnelsen av 2017
KoRus Oslo har veiledet gjennomføringen av HKH
kartleggingen av ungdom som oppholder seg på
Romsås senter. Rapport utgitt 2016
KoRus Oslo har veiledet gjennomføringen av HKH
kartleggingen MAR Oslos pasienter som har
deltatt i LAR behandling over 10 år. Rapport utgitt
2016
KoRus Oslo har veiledet gjennomføringen av SAT
kartlegging om frafall i videregående skole i Bydel
Gamle Oslo. Rapport utgitt 2016
KoRus Oslo har veiledet gjennomføringen av SAT
kartlegging om psykisk helse blant jenter på
ungdomsskoletrinnet. Rapport utgitt 2016
KoRus Oslo har bidratt til etablering, drift og
utvikling av nettverk for erfaringskonsulenter i
Oslo. Nettverket er et forum for fagutvikling av
brukermedvirkning og erfaringskompetanse for
unge som arbeider i rusrelaterte tjenester i Oslo
KoRus Oslo bistår og gir faglig støtte til
fagnettverket som har hatt 8 møter og et to
dagers arbeidsseminar i 2016
KoRus Oslo har hatt veiledning 10 x 3 timer i 2016
pluss et veiledningsseminar med bruk av video
over to dager. 11 deltagere i gruppen

9

10

KoRus Oslo har hatt veiledning 8 x 3 timer i 2016
pluss et veiledningsseminar med bruk av video
over to dager. 9 deltagere i gruppen
KoRus Oslo har hatt veiledning 6 x 3 timer i 2016
6

intervju i Nordre Aker for helsesøstre
11

12

13

Veiledningsgruppe i motiverende
intervju i Nordre Aker for helsesøstre
og barnehagepersonell
Veiledningsgruppe i motiverende
intervju for ansatte i
Hasjavvenningsprogrammet (HAP) på
bydelsnivå
Veiledning av leder og ansatte i
oppsøkende team Grorud

14

Veiledning, tidlig intervensjon i
barnehager

15

16

Veiledning av prosjektledere for Bedre
tverrfaglig innsats (BTI) i Bydel Nordre
Aker og Bydel Søndre Nordstrand
Fredensborg

17

Gruppeveiledning av Uteseksjonen

18

Gruppeveiledning av Nyttig Arbeid

19

Veiledning – Gjennomgangsleilighetene

20

Bydel Bjerke

21

KOR – evalueringsrapport

22
23
24
25
26
27

Kvinnekollektivet Arken 1
Fossumkollektivet, avdeling Gården,
Fossumkollektivet, avdeling Primæren
Fossumkollektivet, avdeling Engskleiva,
Fossumkollektivet, avdeling Valnesfjord
Veiledning av Masterstudenter

pluss et veiledningsseminar med bruk av video
over to dager. 9 deltagere i gruppen
KoRus Oslo har hatt veiledning 10 x 3 timer i 2016
pluss et veiledningsseminar med bruk av video
over to dager. 10 deltagere i gruppen
KoRus Oslo har hatt veiledning 6 x 3 timer i 2016
pluss et veiledningsseminar med bruk av video
over to dager. 10 deltagere i gruppen
KoRus Oslo har gitt faglig veiledning til leder og de
ansatte i Oppsøkende team Grorud 3 x 3 timer i
2016
KoRus Oslo har hatt faglig veiledning av
assistenter i barnehage med fokus på tidlig
intervensjonsarbeid i Bydel Nordre Aker 4 x 3
timer i 2016
Individuell og gruppeveiledning av BTI
prosjektledere i Bydel Nordre Aker og Bydel
Søndre Nordstrand
KoRus Oslo har hatt faste veiledningstimer med
miljøarbeiderne
KoRus Oslo har hatt faste veiledningstimer med
ledelsen i Uteseksjonen
KoRus Oslo har hatt faste veiledningstimer med
ansatte i prosjektet Nyttig Arbeid
KoRus – Oslo har faste veiledningstimer med
ansatte i Gjennomgangsleilighetene
KoRus – Oslo deltok i utviklingen av lokal
kartlegging
KoRus – Oslo veiledet og delfinansierte et prosjekt
med fokus på erfaringskompetanse innenfor
bruken av feedbackverktøyet KOR i
Velferdsetatens institusjoner
Prosessveiledning i gruppe
Prosessveiledning i gruppe
Prosessveiledning i gruppe
Prosessveiledning i gruppe
Prosessveiledning i gruppe
KoRus – Oslo veiledet to Mastergradsstudenter
innenfor feltet «Rus, psykisk helse og
arbeidsmigrasjon»
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Nivå 4
Endret praksis, prosjekt- og utviklingsarbeid i særlig utvalgte bydeler

Hva

Beskrivelse

1

Dokumentasjonssystemet SOMA

2

Samarbeidsavtale med
Næringsetaten om ansvarlig
alkoholhåndtering (AAH)

3

Samarbeidsavtale med
Utdanningsetaten
Nettverk Eldre Rus Oslo (NERO) i
Bydel Østensjø

KoRus Oslo har utviklet og gitt opplæring og support
knyttet til bruken av fagsystemet til 20 forebyggende
eller oppsøkende tjenester i 2016. Fagsystemet
genererer relevant statistikk, bidrar til bedre
forvaltning av personopplysninger og tilbyr gode
kartleggingsfunksjoner for å systematiske egne
innsatser
Gjennom etableringen av samarbeidsavtalen og
jevnlige samarbeidsmøter med Næringsetaten bidrar
KoRus Oslo til større fokus på prioriterte satsninger
innen AHH i Oslo
Felles innsats knyttet til forankring av
rusmiddelforebyggende arbeid i Osloskolen
KoRus Oslo har i 2016 bistått utviklingen av NERO
prosjektet i Bydel Østensjø med opplæring, veiledning
og faglig oppfølging ved behov
KoRus Oslo har bidratt og levert viktige innspill til
planen og statistikkbanken som begge vil legge
avgjørende premisser for folkehelsearbeidet i Oslo
fremover
Bredt og omfattende implementeringsarbeid i bydelen
gjennom hele 2016

4

5

Samarbeid med Helseetaten om ny
folkehelseplan for Oslo kommune
og statistikkbanken Oslo helsa

6

Implementering av Bedre
tverrfaglig innsats (BTI) i Bydel
Nordre Aker
Implementering av Bedre
tverrfaglig innsats (BTI) i Bydel
Søndre Nordstrand
Implementering av Bedre
tverrfaglig innsats (BTI) i Bydel
Nordstrand
Implementering av Bedre
tverrfaglig innsats (BTI) i Bydel
Stovner
Tverretatlig samarbeidsgruppe på
direktørnivå om barnehjernevernet
(BHV) og Bedre tverrfaglig innsats
(BTI) i Oslo kommune
Rus i barnefamilier (RIB)

7

8

9

10

11

Bredt og omfattende implementeringsarbeid i bydelen
gjennom hele 2016
Planlegging, forhandlinger og forankringsarbeid av BTI
implementering er gjennomført i 2016. Bydelen er klar
til oppstart med praktisk implementering i 2017
Planlegging, forhandlinger og forankringsarbeid av BTI
implementering er gjennomført i 2016. Bydelen er klar
til oppstart med praktisk implementering i 2017
Gruppen skal arbeide for å sikre god og samlet støtte
til bydelene knyttet til implementering av satsningene
på BHV og BTI. KoRus Oslo har deltatt med leder og
prosjektmedarbeider for BTI
Rus i barnefamilier er KoRus Oslos tidlig
intervensjonsprogram for å heve fokus og kompetanse
i bydelenes tjenester for barn og unge. Programmet er
utviklet basert på KoRus Sørs BIR program og
videreutviklet i samarbeid med Bydel Ullern og Bydel
Nordre Aker. Det er særlig i Nordre Aker KoRus Oslo
8

12

Prosjekt «Oppsøkende team» i
Bydel Grorud

13

Nyttig arbeid –
erfaringskompetanse

14

Utvikling av KOR app i samarbeid
med Velferdsetaten

15

Europarådet i samarbeid med
Helsedirektoratets, internasjonal
avdeling

16

Musikkterapi

17

Rusbehandling i gruppe. Sørlandet
sykehus, avdeling rus og
avhengighet (ARA)
Rusbehandling i gruppe. St. Olavs
Hospital, klinikk rus og
avhengighetsmedisin
Rusbehandling i gruppe.
Fossumkollektivet

18

19

har jobbet aktivt med programmet i 2016
KoRus Oslo støtter utviklingen av et nytt oppsøkende
team i Bydel Grorud. Teamet skal bidra til å bedre
tverrfaglig samarbeid i bydelen og ha høy grad av
brukermedvirkning i utviklingsarbeidet
Velferdsetaten og KoRus Oslo gjennomførte i 2016 en
metodekartlegging knyttet til prosjektet «Nyttig
Arbeid».
Med bakgrunn i evalueringsrapporten om bruk av KOR
i velferdsetatens institusjoner er det påbegynt et
utviklingsarbeid av en KOR app for miljøpersonalet ved
langtidsinstitusjoner i etaten. Prosessen startet i 2016
KoRus Oslo ble invitert og deltok som representant for
rusfeltet. Målet med samarbeidet har vært
erfaringsutveksling mellom Norge og Polen innenfor
rusfeltet
KoRus Oslo deltar i nasjonalt nettverk for musikkterapi
i rusfeltet. Videre har vi en hovedrolle i igangsetting av
musikkterapi i flere institusjoner i Oslo. Vi har også
hatt samarbeid med Uteseksjonen med oppstart av
musikkterapi for ungdom
12 samlinger à 1 dag 12 deltakere. KoRus Oslo
arrangerer og har veilederansvar sammen med
psykiater og gruppeanalytiker Per Føyn
12 samlinger à 1 dag 12 deltakere. KoRus Oslo
arrangerer og har veilederansvar sammen med
psykiater og gruppeanalytiker Per Føyn
12 samlinger à 1 dag 12 deltakere. KoRus Oslo
arrangerer og har veilederansvar sammen med
psykiater og gruppeanalytiker Per Føyn
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